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Fra Miami eller Fort Lauderdale Airports 

Kør ad Interstate 95 (I-95) mod nord. Husk at tilkørselsvejen til I-95 er en betalingsvej her skal du betale et 
par dollars for at køre.  Ved frakørsel 33B på I-95 kører du ned på Cypress Creek West. Kør mod vest indtil 
du når NW31st Ave. (på det sidste stykke af Cypress Creek passerer du en lufthavn på venstre side. Ved 
NW31st Ave (lyssignal) drejer du til højre mod nord.  

Indkørsel til området 

Efter af have passeret et trafiklys kommer du til McNab Road (trafiklys nr. 2) – her drejer du til venstre. Efter 
ca. 100 meter drejer du til højre ind i vort område ”Gardens at Palm Aire” Følg herefter skiltene mod ”Building 
no. 505.  

Efter indkørsel på området ligger vor vej som 5. frakørsel mod højre. Skiltet med teksten ”Building 501-514” 
viser vej. Efter frakørsel følges vejen ligeud og i enden drejes til venstre. Huset på venstre side er vor 
”Building 505”. Næstsidste parkerings-plads ud mod kanalen er din plads under opholdet.  
Lejligheden ligger lige ud for parkerings-pladsen. Der er indgang i dør nr. 2 fra højre mærket med ”204”. 

Kørselsanvisning fra lufthavne til lejligheden 
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Kørsel ad Turnpike 

Florida’s Turnpike (en betalingsvej) kan også benyttes fra både Fort Lauderdale og Miami Airports (der er lidt 
længere vej). Du betaler ved toll booths beløb mellem 1 eller 2 dollars ved hver passage. Her kører du fra 
ved afkørslen, “Commercial Blvd” . Drej til venstre umiddelbart efter at have passeret betalingsstedet.  
Herefter følger du ”Commercial” mod øst og efter passage af Stateroad 7 (441) kommer du til NW 31st Ave. 
Du drejer til venstre ad denne og kører frem til McNab Road. Herefter følger du beskrivelsen som beskrevet 
ovenfor i ”Indkørsel til området”  

Fra West Palm Beach eller Orlando Airports 

Her kan det bedst betale sig at køre ad Florida’s Turnpike mod syd (Miami) . Her køres fra ved Commercial 
Blvd  i området omkring Fort Lauderdale og herefter følges samme instruktion som ved kørsel fra Miami eller 
Fort Lauderdale ad Turnpike.  

Dette oversigtkort fra Google viser den sidste kørestrækning fra skiltet 
med teksten "Building 501-514".  


